
Um jornal sem rabo preso, para dar o papo reto e sem caô!

Extra! Extra! Patinho guloso 
quer comer os seus direitos!

É nós aqui outra vez – Abril de 2016

Para quem ainda não en-
tendeu, a gente desenha.  

A Globo – se liga concor-
rência! – a Fiesp e os tuca-
nos fingem que o impeach-
ment é para moralizar o país, 

mas a verdadeira razão eles  
não te contam. Se abrissem 
o bico com sinceridade, con-
fessariam que querem derru-
bar o governo para conseguir  
roubar uma série de direi-

tos das trabalhadoras e tra-
balhadores.  Aquele pati-
nho amarelo que aparece 
nas passeatas dos coxinhas,  
na verdade, é uma máqui-
na devoradora que quer jan-

tar seu 13º salário, sua férias, 
seu trabalho com carteira  
assinada e até mesmo o 
seu horário  de  a lmoço.  
Quer saber como? Leia agora 
no O Redondo.

Redondo Repórter

Como vivem, o  
que comem e  
como se reproduzem  
os patinhos da  
Av. Paulista 
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Mais Você

Carne de pato 
é uma delícia. 
Bora fritar 
essas coxinhas? 
#NãoVaiTerGolpe! 
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Fanático

Cagadas do pato 
podem destruir 
conquistas dos 
trabalhadores 
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Sindicato dos Comerciários do Rio  #ComerciáriosNaLuta!

SOCORRO! AGORA
SÓ O POVO PODERÁ 

ME DEFENDER.
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O que acontece se a gente deixar  
a Dilma cair?

Geral tá bolado com a cri-
se, a inflação e a corrup-

ção. Para piorar, a turma que 
criou toda essa bandalheira  
está posando de salvadora da 
pátria. Mas O Redondo não dá 
mole e vai contar direitinho pra 
você quem é, o que quer e, prin-

Nesse clima de “barata voa”, 
querem tirar Dilma e colocar 
em seu lugar Michel Temer. 
Mais sujo do que pau de gali-
nheiro, o vice-presidente sem-
pre morcegou o governo e 
nunca escondeu sua tara pelo 
poder. A recente debandada 
do governo feita pelo partido 
que ele preside (PMDB) é um 
escândalo de trairagem, mas 
Temer não renuncia ao cargo. 
Isso só confirma que o pati-
nho feio não dá ponto sem nó: 
rompe com o governo, mas fica 
na espreita para tomar o poder 
se a gente der bobeira. Saiba 
que ele tá enrolado no STF por 
cobrança de propina no Porto 
de Santos e ainda é acusado 
de receber R$ 5 milhões da 
construtora OAS no escândalo  
da Petrobras.

O jogo é combinado no 
time golpista. Para encurtar 
o caminho de Temer ao po-
der, enquanto Cunha acelera 
o impeachment no Congres-
so, Gilmar faz o que pode e 
o que não pode no STF para 
barrar uma reação do gover-
no com a nomeação de Lula 
ministro. Desde que foi indi-
cado por FHC ao Supremo, 
Gilmar já deu mostras de que 
é capaz de tudo. Já libertou o  
banqueiro-bandido Daniel 
Dantas, a quem concedeu dois 
habeas corpus em menos de 48 
horas, e mandou soltar o mé-
dico estuprador Roger Abdel-
massih, condenado a 278 anos 
de prisão por ter molestado 52 
de suas clientes, dentre muitas 
outras jogadas abaixo da linha 
da cintura.

Enquanto você rala todo 
dia para pagar as contas de 
luz, gás, telefone e o super-
mercado no final do mês, o 
pato-lobo tem pelo menos  
R$ 9 milhões  guardados  
na Suíça. É acusado ain-
da de meter US$ 5 mi-
lhões da Petrobras e outros  
R$ 52 milhões  do  nos -
so FGTS. Definitivamente,  
Cunha é o verdadeiro lobo 
em pena de pato, represen-
ta o que há de pior na polí-
tica brasileira. Inacredita-
velmente, Cunha continua 
como presidente da Câmara  
dos Deputados, fazendo in-
finitas manobras regimen-
tais para impedir sua cas-
sação enquanto pilota o  
processo de impeachment da 
presidenta Dilma.

Não se esqueçam da tu-
canada.  Aécio  é  acusa-
do de desviar R$ 7,6 bi-
lhões da Saúde quando foi  
governador, de ter gasto R$ 
14 milhões para construir o 
Aecioporto na fazenda do tio 
e ainda tá enrolado naque-
le lance do helicóptero com 
meia tonelada de pó, lem-
bra? Alckmin é envolvido no  
superfaturamento do metrô 
de São Paulo. É acusado ain-
da do roubo da merenda nas 
escolas paulistas e pela tru-
culência da PM contra servi-
dores e estudantes. É mole!?  
E por último, mas não me-
nos inocente, Serra há dé-
cadas vem sendo acusado 
de todo tipo de falcatrua, do 
Propinoduto do Metrô à  
Privataria Tucana.

cipalmente, o que esse bonde 
do mal anda fazendo escondido 
de você.

Como já deu para perceber, o 
tal impeachment está rolando 
no Congresso sem nenhuma 
prova contra o governo. Tri-
plex, pedalinho, pedalada, tudo 

é escancarado na Globo. Não 
precisa provar, basta apontar 
o dedo. Mas quando a verdade 
aparece e incomoda os ricaços, 
não deixam você ficar saben-
do. Toda essa zoeira porque eles 
só pensam naquilo: chega de  
pobre tirando onda! 

E o que pode acontecer se 
a gente deixar a Dilma cair? 
Quem vai assumir e quais são 
seus planos? A azeitona vai 
pra empada de quem? Os ca-
ras já têm a treta toda armada.  
 
Conheça a fauna:

Pato-Traíra: dizem que Temer é um 
vice decorativo, mas, cá entre nós, 
ele não decora nada – sem ofensa 

aos leitores feios 

Pato-Supremo: Gilmar Mendes se 
reuniu com Serra e outros tucanos 
antes de vetar a nomeação de Lula 

como ministro. O prato principal? 
Seus direitos!

Lobo em pena de pato: Qual é 
a moral que o Cunha tem para 

comandar o processo  
de impeachment?

Pato-tucano de três cabeças: Aécio, 
Serra e Alckmin topam qualquer 

parada para chegar ao poder
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PatoZilla toca o terror e quer destruir 
os direitos dos trabalhadores

Gostou do “novo” 
governo que es-

tão montando? Todo 
essa patota sinistra vai 
à Globo botar defeito 
nas medidas da Dilma 
pra enfrentar a crise, 
mas qual é plano de-
les? O pato bonitinho 
da Av. Paulista esconde 
um pacote de malda-
des para retirar direitos 
trabalhistas e acabar 
com os programas so-
ciais que melhoraram a 
nossa vida. O bichinho 
representa o pacto fei-
to entre os patrões da 
Fiesp, os banqueiros, 
o PMDB (de Temer e 
Cunha) e o PSDB (de 
Aécio, Alckmim e Ser-
ra). O documento “Uma ponte 
para o Futuro”, assinado por Te-
mer e Cunha, explica direitinho 

como o bonde do mal quer cor-
tar nossos direitos e entregar a 
Petrobras pros gringos.  

O Pato tem duas caras – es-

tranha patologia! Finge que-
rer melhorar o país, mas quer 
mesmo é aumentar seus lu-
cros, preferindo que a grana 

dos programas sociais 
seja usada naquela va-
quinha pra ajudar os ri-
caços. Em entrevista à 
Folha de São Paulo, o vi-
ce-presidente da Fiesp, 
Benjamim Steinbruch, 
fala até em acabar com 
o horário de almoço dos 
trabalhadores e reduzir 
em 50% os direitos tra-
balhistas. Vai deixar?!

Outro alvo de des-
truição do PatoZilla é 
o patrimônio do povo 
brasileiro. Com o dis-
curso da moralidade, 
querem privatizar a 
Petrobras, o BNDES, o 
Banco do Brasil e a Cai-
xa Econômica Federal. 
Além de acabar com 

uma série de programas fun-
damentais para o desenvolvi-
mento do país.

As pataguadas O quá quá quá deles O que o pato quer comer de você

Custo-Brasil “O custo do trabalhador é muito caro no 
Brasil” 13º, férias e vale-transporte

Reforma tributária “Tem muito imposto no país” Seguro-desemprego, multa de 40% do FGTS para demissão sem 
justa causa, aposentadoria, licença-maternidade e auxílio-doença

Mais produtividade “Aumentar a capacidade de produção” Ampliar a jornada de trabalho e acabar com o adicional de horas 
extras, o adicional noturno e o horário de almoço

Resgate da Petrobras “Privatização da Petrobras” Os royalties do petróleo, que são destinados à Educação

Reduzir o tamanho 
do Estado

“Privatização do BNDES, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal”

Recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida, financiamento 
da casa própria, juros subsidiados para a agricultura familiar e 

microcrédito para o pequeno empreendedor



4 |   O REDONDO

Vai deixar o Pato bater sua carteira 
e rasgar seu voto? Deixe não!

Justiça sim, golpe não! 

As investigações não podem 
parar. É preciso passar o pen-
te fino em todo mundo, mas a 
Justiça não pode ser seletiva. Já 
se perguntou por que o roubo 
do metrô e da merenda em São 
Paulo ainda não foram inves-
tigados? Se quem deve aplicar 

É muita “denúncia-caô” da nossa concorrência – Globo, inVeja e revista Quanto é. Eles culpam o governo pela seca, 
pela chuva e até pelo 7x1 da Alemanha, querendo passar na gente um atestado de otário. Vai entubar? Assim fica difícil 
pra gente que é honesto, acorda cedo, estuda e trabalha duro, saber como defender nossa família e nosso país, certo? 

Então, se liga nos recados d’O Redondo:

a Lei começar a desrespeitá-la, 
não teremos Justiça nunca. Os 
governos Lula e Dilma deram 
autonomia à Polícia Federal 
e ao Ministério Público para 
investigar todos os indícios 
de corrupção. Muita gente foi 
presa e está pagando por seus 
crimes. Agora, a patota quer 
interromper as investigações 

com o impeachment da presi-
denta. Vai deixar?

O remédio para a crise 
é mais democracia e  
mais empregos

Agora que tu tá ligado em 
quem tá no bonde do mal, dá 
para sacar que só o governo 
atual tem moral pra tomar 
as medidas certas e continu-
ar peitando a crise. O gover-
no foi eleito para isso e não 
tem como os caozeiros es-
conderem todas as melhorias 
feitas nos últimos anos. Elas 
estão na sua mesa, na sua 
garagem, na sua carteira. A 
hora é de avançar com uma 
Reforma Política que aumen-
te nossa participação e corte 

o barato dos sanguessugas. 

A conta é dos ricos

Dilma tem o dever e o com-
promisso de garantir às traba-
lhadoras e aos trabalhadores 
a continuidade dos programas 
sociais conquistados nos úl-

timos anos. É preciso tomar 
medidas para que eles não pa-
guem a conta de uma crise que 
foi provocada pelos patrões. 
Para isso, devemos fortalecer 
o mercado interno, os investi-
mentos em infraestrutura, saú-
de e educação, além de taxar as 
grandes fortunas e reforçar o 
combate à sonegação. Dorme 
com esse barulho, patrão!

Desligue a Globo que  
a crise passa

 Agora é a hora da verdade, 
depois não adianta chorar pelo 
leite derramado. A Globo trans-
forma a política em novela me-
xicana pra tentar nos conven-
cer que passeata de bacana na 
Zona Sul é para acabar com a 
corrupção. Mas a real é que eles 
querem que o Brasil volte a ser 
como era antes: o patrão passe-
ando e você como babá do filho 
dele. Vamos juntos defender a 
democracia, a Justiça, nossas 
conquistas e nosso futuro. Tro-
que essas ideias com a família e 
a galera do trabalho. 

O Redondo não embrulha peixe, nem pato e nem seca o chão! 
Depois de ler, passe adiante! 

O golpe já tem data marcada. Eles pretendem votar o impeachment no próximo domingo (17). Sem 
medo de coxinha e de panelinha, vá pra rua, bote a cara no sol e ajude a impedir esse atentado con-
tra a nossa democracia! Somos muitos e temos uns aos outros. #NãoVaiTerGolpe! #VaiTerLuta!

Bora colocar esse Pato  na pressão!


